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VEGETARA LIGO
ESPERANTISTA

(V. E ) VE GETARAN 0 Trimonata bulteno
por vegetarismo

kaj
parenccelaj ideoj   

Adreso: Oscar Bŭnetnann, Hamburgo 24. Papenhuderstr. 32, III., Germanujo.
Landaj sekretarioj kaj abonprezo en nacia mono:

Argentin° (Pes. pap. 3.—): S-ro Gracian° Garcfa, Rioja 812, 	 Hungarujo (P. 4.—): S-ro Bihari 111(n. , Tblaily-ŭt 85, III6,
Buenos Aires.	 Budapešto V11.

Belgujo (B 4.—): S-tro Yvonne Colijn. Martelaarslaan 40, Gent
(Gand).

Bulgarujo (Levoj 50.—): S-ro Petr Mitkov, Bulevard Evlogi
Georgiev 49. Sofio.

Cefioslovakujo (ke. 25.—): S-ro Emil Mai, Mŭhlfeldgasse 11,
Gablonz a. N.

Danujo (dkr. 4.—): F-no Margrethe Noll, Fredericiagade 6, II.,
Kopenhago-K.

Estonujo (Ekr. 3.—) F-no Helmi Dresen, postkast 6, Talino.
Franeujo (ffr. 20.—): F-no CUile Royer, 14 Rue des Carmes,

Parizo V, patkonto Parizo 25 777.
Germanujo (Rm. 3.—): La redaktanto, poŠtkonto Hamburgo

31 883.
Grandbritujo (ŝ. 41 — ): S-no Margaret Blaise, „Bonveno",

19 Litchfield Avenue, Lower Morden, Surrey, Anglujo.

Latvujo (Latoj 4.—): S-ro julio Bejzots, Aspazia-Bulv.9, loĝ. 3,
Rigo.

Lltovujo (Lid. 8.—): S-ro Vladas Butkus. III. Gimnazija. Mai-
ronio 12, Kafino.

Nederiando (fl. 2.—): S-no Catharina Roskes-Dirksen,
Anernoonstraat 96, Hago, patkonto 52008.

Poluio (z1. 8.—): S-ro Chajni Kugnir, U'l. Orwida 5, Wolomin
powiat Rad zymirlski.

Sovjetunio (R. 1.50): U. U. Zajcev, Moskvo 66, Lefortovskij per.
7a, kv. 1,

Svisujo (sfr.	 S-ro Paul Enz, Marchwartstral3e 48,
Zŭrich 2, poltkonto V111/17062.

Usono (dol.	 S-ro Karl Frliding, 124 King Street, Madi-
son, Wis.

El Ia landoj necititaj oni sendu rekte al la redaktanto la egalvaloron de 4 svisaj frankoj. La kuponoj de UEA estas akcentatal
kaj estu uzataj prefere ol nacia mono. 	 Anoncoj pri vegetaraj innIeioi kostas la egalvaloron de dek svisaj frankoj.

La VEGETARA LIGO ESPERANTISTA (V. L. E.) estis fondata en la jaro 1908-a, dtun la Dresdena Universala Kongreso
de Esperanto. Gia organo. la „Vegetarano" estis fondata en la jaro 1914 -a. La kotizo por VLE kaj la abonpago por Ia „Vege-
tarano" estas identaj. La ,,Vegetarano - aperas trimonate, do kvarfoje en la jaro.

La celo de VLE estas, disvastigi Esperanton inter la Vegetaranoj kaj Vegetarismon inter la Esperantistoj. Krome,
danke al nia internacia helpa lingvo, ĝi volas helpi kaj antaŭenpuŠi la internacian vegetaran movadon kaj la solidarecon inter
vegetaranoj de *tiuj landoj pli efike, ol tion povus fari naciaj organizoj aŭ revuoj.

Fine, nia ligo volas kunigi aron da homoj, kiuj interkonsente komplotas kontraŭ ĉio malbona kaj kiuj subtenas interne je
la Esperanta movado la dikan nivelon de nia komuna volo.

La ĝenerala sekretario kaj kasisto de VLE estas nune Oscar Bŭnemann, Hamburgo 24, Papenhuderstr. 32, III . Ger-
manujo. Landaj sekretarioj prizorgas informojn, enkasigas kotizoin, propagandas kaj tradukas, se oportune, artikolojn el nia
organo por naciaj parenccelaj eldonajoj.

La .morala grantleco, ĝi ne estas scii
ion, kion la aliaj neseias; ĝi estas (iĉar
ekzistas virto de la intelekto) kompreni,
kion oni scias, kaj voli, kion oni vola.

Henri Barbusse.

La Oka Internacia Kongreso de Vegetaranoj
Julio 1932, en Eden apud Berlina, Germanujo.

La internacian Vegetaran Ligon Esperantistan repre-
zentis dum la 8-a Kongreso niaj samideanoj Erich Lkiwe
el Lipsio 'kaj Paul Enz el Zuriko. Sastuideano Etzalcl  en
Lipsio ne povis 'akcepti la taskon de reprezentanto, sed
partoprenis en la ikostoj de 'la reprezentado.

La kongreso datiris de la 9-a ĝis la 1.3-a de julio, .kaj
sekvis n•oificiala postkongresa aranĝo en Hamburgo. Tiuj
internaciaj kongresoj  estas ara-nkataj Ciutrijare de la
1. V. U. La unua okazis en  1a jaro 1908 en Dresdeno, kie
laŭ iniciato de D-ro Danjou el Nico (Franeujo) la Inter-
nacia Vegetara linio estis fondatta. Sekvis la kongresoj
de: Manchester (Anglujo) 1909, Bruselo 1910, Hago 1913,
Stokholmo 1923, Londono 1926  kaj SteinseWiniatt 1932.

En. Berlino-Eden partoprenis proksimume 600 anoj,
el kiuj ;pr. 80 Ceestis ankaii la postkongreseton en flant-
burgo. La ĝenerala impreso pri la kongreso estas  tre
kontentiga. Eperanto ludis en ĝi grandan rolon. Salu-
ti-demi° LCiwe arankis ekspozieieton de esperantaĵoj, kiu
estis bone atentata. Gi 4 trovis atenton de Stelemulo,

kiu 'kaŝo forprenis ion el ĝi! La organizo de la kongreso.
sub sekretarieco de Karl Bartes, la sekretario de la ve-
getara kolonio :en Eden, estis tre 'bona.

Ciumatene okazis komuna gimnastikado sub gvido de
Hinrich Medaus. Ciuj mankoj :okazis en tendezoi;
servadon al la gastoj  faris la junularo el Eden en mo:dela
maniero.

La bonvenan vesperon sabate,  la 9-an, crl Berlino (Ho-
telo Nordischer Hof) Ceestis proks. 400 .personoj. La.
prezidanto de la Kongreso, Inkeniero Karl Gumprecht,
Berlina, faris la salutan parodadon, kaj post li multaj ,de-
legitoj salutis la sameelanojn. Dekdtt nacioj estis repre-
zentataj en 1a kongreso.

Per torĉlumigado kaj himnokiantado la junularo
Eden en la nokto salutis la gastojn. Dimanĉon, la 10-an,
okazis la oficiala malfermo de la kongreso. (lin kaj la
CefarankojIl ĉeestis prokshntnne iiiil peli - 50410j.

. La urbestro de Oranienburg (la urba, al kiu Eden ad-
mktistre apartenas) kaj 'diversaj re-prezentantoj  de lokaj
'aŭtoritatoj faris salutajn paroladojn. La sekretario de
IVU, S-TO Feix ed Warnsdorf, rememorigis la batali•tojn,
kiuj mortis inter la lasta kongreso kaj tiu ĉi; reprezent-
a•toj de parencaj organizoj partoprenis en saleno.
Post la manko oniludis 'sur la Edena Liberaera Sceneitt
la festprezentajon „Apolonio de Mana" verkitan de Karl
Bartes. Sekvis veget.ara poipolfesto kun popoldancoj,
ludoj, pleinelaj prezentajoj ktp, sub la .devizo „La foiro
de Plundersliatisen". La plezurarank()j d,atiris  ĝis nokt-
meza.
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La kulminon de Ia kongreso formis lundon, da 11-an,
grandegaj kunsidoj kun publikaj konferencoj sub :pre-

zielecoj de J. L. Saxon, Svedujo, Frank Wyatt, Lon:dono,
kaj M»riz Sehnitzer, Warnsdorf, Celiosl. La perfekta
oratoro Prof. D-ro Johannes Ude el Graz, Aŭstrujo, elo-
kvente -parolis pri „Vegetarismo protekta digo kon-
traŭ .1a ekonomia kaoso". Jen liaj •ĉefaj postuloj kaj tczoj:

1. La natura nutrajo de la homo estas herbaĵoi kaj
fruktoj, 'kaj laŭ la grado de nia devojiko de friti !ĉi
nutraĵo niaj embarasoj kres!kadis.

2. La :mondo apartenas al ĉiuj homaj :estajoj, sen -dife-
renco de raso !kaj kredo.

3. Ciu homo havas la rajton je la tero 'kaj je ĉio ne-
cesa por lia natura evoluo.

4. Per d!aboro la homo atingas sian rekompencon.
5. Ciu havas 1a devon kaj tial iankatt la rajton labori.
6. Nur utilaĵoj estu p'rodukta'taj. La Kodak:tad° de

luksajoj faras la necesaĵoin pli multkostaj.

Li iakeentis ankaŭ la evoluon al paco 'kaj frateco hedpe
de vegetarismo. Post la parolado User Rhan, :prezid-
anto !de la germana kontraŭvivisekca societo, !donacis al
Pro!. Ude mecialon pro lia tre respektinda laboro favore
je 'La bestoj.

Sekvis !parodado de Valentin Bulgakov, 'la :sekretario
de L. N. Tolstoi, !pri „Tolstoi kaj vegetarismo kaj la Du-
kobora movado". La ĉefa punkto en 1a vegetarismo de
Tolstoi kaj de la Dukoboroj !estas la etika flanko de ve-
getarismo, kaj ki donis al la movado 'kian !internan, ne
estingeb'an forton. La Dukobora kodonio •en Ka'nado :kal-
kulas nun 15 000 anojn, kaj kun tre imalintiltaj esceptoj
ili tiuj estas vegetaranoi. (Sur Ia teritorio •de la kolonio
Eden proksimume kvarono de la lokantoj estas vegetar-
artoj).

Post la tagmanlo, sub brudiga suno, Weiner Zimmer-
mann faris en simpla lumbovestaĵo sian parodadon
„Vegetarilsmo kaj tutmonda reformo, speciale rilate al
Cfinujo, Japanujo, Hindujo kaj Tutameriko". Prezidis
W.M.Farrington el Bolton (Anglujo), Georg Fbrster el
Dresdeno (Germanujo) kaj C. J. :'van Borrendam el Am-
sterdamo (Nederlando), kiuj antaŭ la •arelado de Z.
adresis salutojn al da ĉeestantaro.

Zimmermaitn no:mis la vegetarismon parto :de granda
'la idealo de la interna :sineereco 'kaj vereco. Ne

estas gravaj la kredoj kaj eksteraj aspektoj, sed grava
estas nia vivmani•ro, nia vivstilo. Bedaŭrinde Zirniner-
mann ĝenis la harmonion do la kongreso per kvazaŭ-
atakoj kontraŭ la -du aliaj parolintoj; sed pro la lerteco
de la prezidanto van Borrendam tiu ĉi sola' missono de
la tuta kongreso estis baldaŭ sufokita ,per pli belaj sonoj.

La tutan tagon oni pasigis cn la libera aero; ised ves-
pere K•rl Bartes donis en la Koncertejo konferencon kun
itimblildoi pri !la „Histor•o kaj Evoluo de ia Edena Ko-
lanio". Li montris, kia entuziasma forno estis necesa,
por superi — precipe -en la komenco — la malfacitajcjn
kaj por venki. Nun la kolonio estas la plej granda 'kun-
laborejo de vegetaranoj cn da mondo. Ankaŭ ekonoinie
ĝi prosperas pro la fabrikado •de fruktvinoj, bersokoj,
manneladoj, planitbutero ktp. En la ko'lonio estas mal-
pe-nesate, vendi tabakon, alkoholajoin kaj viandon. Ne
ek:.'stas en la lkolonio kino aŭ &bulaj anallalitnivelaj antuz-
ejoi.

Mardon la Cefa Laborkunsido de la I. V. U. plenigis
tutan tagon. Sekvis al ki vespere scenoj el la dramo
„Faŭst" de Go'e'the, laŭ aranĝo :de Karl Bartes, sub gvido
de Anna Rubner.

Dum da laborkunsido lia proponoj de 'ia estraro jam
citiltai en nia lasta numero estis akceptataj. Sekve de
nun la kotizo de la alikintaj organizoj al IVU estos gmk.
0.25 por ĉiu membro de la societoj. La estraro de I. V. U.
konsistos nun el

C. J. van Iiorrendatn (Nederla•do), prezidanto,
Hans Feix (Cefioslovakuj•), sekretario,

Egerod (Danujo), trezoristo,
Karl Bartes (Germanujo), estraratio,
Fra!nk Wyatt (Angdujo), cstrarano.

Kiel ejen de la 9-a kongreso, en 1a jaro 1935, oni elektis
Zurikon (Ztir•ch) en Svisujo. Por pliintensigi kaj sitnpl-
igi !la 'laboron, oni kreis komisionojn por internacia kun-
laboro, por gazetarservo kaj filmo, por interrilatoi 'kun
higienaj 'kaj sportaj mov:aidoj, por praktika helpo por
vivreformigo kaj por internacia ip e. lia b o r o.

Krom la raportoj de sekretario Feix kaj 'kasisto Ege-
rod oni aŭskultis raportojn de la diversaj organiz-clele-
glitoj. Parte ili estis iom tro longaj kaj temporabaj.

Pro fla tro alta kosto oni, dankante la eldonanton 'de ia
„Vegetairano" pro lia •isnuna servo, ne daŭrigos la uzon
do tiu ĉi bulteno por la oficdalaj publikigoj, sed dissendos
hektografitajn informojn rekte el da sekretariejo en
Warnsdorf, en lingvoj :angla, franca, germana kaj esper-
anta.

Du rezoilueioj estis formulataj:

1. „La Internacia Vegetara Unio konsideras la daŭre
kreskantan armadon de la grandpotencaj ŝtatoj kiel sam-
grade kres'kantan militdankeron. La kongreso, opiniante,
ke .la humanecaj ideoj postulas defendon kontraŭ milito
kaj rrnlitpreparoj, forte protestas kaj serioze admonas
'kontraŭ la konstatebla instigado al milito flanke de multaj
interesitaj grupoj."

2. Peto al la eMeziaj aŭtoritatoj, ke Prof. Ude ne plu
estu malhelpata en sia agado kiel helpanto, Por :konstrui
indan homaron kaj pqi belan mondon.

Merkredon, la 13-an, oni tuj post la matenmanketo ve-
turis per grandaj aŭtobusoj al la Malsanulejo por Natur-
kurcado en Mahlow. La sekretario :de la germana Aso-
cio de Organizoj por Natu•kuracado, Paul Schirnneister,
'kaj la gvidanta kuracisto de la malsanulejo, D-ro Alfred
Brauchle, faris klarigain, tre interesajn pairodadoin. La
inst itt ut o portas la nomon de 1a rt aturkur a ca pie n o
PrieBnitz.

De Miahlow oni veturis al Potsdam, la germana Ver-
sailles, kie oni rigardis parkojn kaj palacojn. En  la ri-
vero Havel :multaj ikongresanoj ludis. Vespere •en Eden
pulĉinelaj ludoj estis prezentataj, en kiuj oni humorplene
prezentis ankaŭ k•kain konatain kongresanojn.

laŭdon parto el la kongresanaro veturis al Hamburgo,
kie la saman vesperon Prof. D-ro Ude faris publikan pa-
roladon pri la sama temo kiel en Eden. Kelkaj samcel-
anoj, inter aliaj D-ro Bonne, aldonis interesajn detalojn
laŭ sia sperto. Du•i la vendredo oni rigardis la vidind-
ajojn de Hamburgo kaj bestkardenon de Hagenbeck:
ankaŭ granda trans:mara S „M onte Sar m imito" estis
rigardata.

La vespero kunigis 'la vegetaranoin sur la monteto
Siillberg en Blankenese apud Hamburgo. Tie  dum la
lasta komuna manko oni aŭdis kelkajn adiailajn parodad-
ojn.

La tuta kongreso montris la progreson !de  da vegetaraj
ideoj, speciale !rilate al ilia interna ideo, la  eti.ka kaj este-
tika flanko de 'la celado. Ankaŭ pro tio la kongreso estis
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grava, ke ki libere •ldiris la -fakton, ke la ideo de tutho-
(avara frateco, +kontranstaro al militoj kaj .militpreparoj,
evidente estas parto de la celado de vegotaranoj. Ni al-
donu (kaj la reprezentantoj de nia ligo !a.kcentis tion),
ke ankaŭ cel•do de la •sperantistoj estas natura CTO
en !la tutaj° !cle la vegetaraj ideoj.

Komentoj al la Oka Internacia Kongreso de Vegetarancj.

La dankinda raporto de samideano Liiwe pri la oikaz-
i•tajoj de la kongreso permesas citi kelkajn ti:pajti ba-
gateloin speciale interesajn por la legantoj de nia bultena.

DUM la vespero en lierlino, samideano Lindernann
tradukis la !dirojn de la reprezentanto 1 -lappe !por la Ofic-
ejo por Saneco en es:peranton. Nia nova ,prezidanto C.
j. van Borrend.arn, jam de multaj jaroj abonanto .de nia
bulteno, parolas nian !lingvon kaj favoras- lin. Entute.
la Esperanta Afero ludis gravan rulon dum !la 'kongreso.
!kvankam pro,pure financaj m►tivoj oni devis rompi Io
lis•man arankon kun nia bukeno.

La nova ,prez:d•nto IVU ankaŭ pro sia internacia
horizonto csperelyle tiel influos !la tutan  .estraron, ke iom
post iom ĉiuj komprenos la ideon  des_ esperanto kaj ne
nur lian utlecon. Cefioslovakujon reprezentis nia sam-
id•ano L)-ro Aleksandr Soamter-Batĉk.

samide:ano Liiwe salutis -oficiale. la kongreson en
esperanto flanke de nia VLE kaj aldonis, 'ke por inter-
nacia -crganizo, kia la l VU, estas necesa internacia  lin-
gvo: Esperanto. Li ripetis sian diron germarrlingve. En
Hamburgo la redaktanto de Vegetarano salutis en esper-
anto kaj ai•donis germanlingve iom pri neceseco de nia
lingvo kaj 'parenceco inter la ce.'ado vegetarismo kaj
'esperanto. 1)um dinianea tagnianko  'en Eden samide-
ano Lindemann, lasta en la vico  de 'parolantoj, .alparolis
la kongresanojn en esperanto.

En babiladoj kaj konversacio samilde.anoj Enz kaj
Ltivee ĉiam insistis pri esperanto 'kaj trovis  ĉe multaj
kongresanoj komprencmon kaj !intencon, 11.eimi nian lin-
gvon. Unu samideano el ĉefia Silezio plendis, 'ke nen-
iam vidis „Vegetaranon"; sed. se li ne atentan la anon-
cojn C11 Herold• de Esperanto, la indikojn  de la. UEA-
larlibro kaj la •itoin en esperantaj kaj ve•etaraj  gazetoj,
kiel ni trovu Citi? Ankail samideano Fink-Jensen el Kok-
kedal, tre konata en la dana veg. movado, ĉeestis, kaj
ankail samid ean o Lissa li  er 'el Anis t.:-._rdamo. La disk o
pri nia .bultetio, kiel oficiala .organo cle 1VU, montris, ke
regis granda simpatio por esperanto kaj ke multaj pa-
rolas nian lingvon. La decido, !rezigni je nia bulteno, estis
nur• motivata per la tro granda e'spezo. Moriz Sclinitzer
proponis, kaj oni konsentis, -esprimi dankon al  la Vege-
tarano-redaktanto pro lia laboro.

Entute, niaj d•legitoj faris grandan varban laboron en
Eden, 'kaj arkan ĉitiuloke estu esprintata danko al ili.

Nur per la amo la homo povos li•eriki de si mem.
Goethe.

Super ĉiuj virtoj estas unu: la konstanta aspirado su-
pren, la luktado de la inclividuo kontraŭ si mem, la ne-
satig-ebla postulo por pli granda ptireco, sakeco, boneco
kaj amo. Goethe.

Kiel oni povas e-kkoni sin mem? Neniam per rigard-
ado, sed per agado. Provu fari vian devon; tiam vi
povos juk, pri vi mem. Goethe.

24-a Universala Esperantokongreso en Parizo.

Fakkunsido de la vegetaranoj.

Bedaŭrinde samtempe 'kun nia fakkunsido okazis di-
versaj 1V:iaj interesaj kunsidoj, nome 'kunsidoj pri pac-
organizo kaj pri reorgonizo de UEA. +Kelkaj el niaj ge-
saincelanoj preferis viziti tiujn ,kunsidajn, kaj 'kelkaj aliaj
eraris kaj ne trovis la difinitan 'salonon. Malgran tiuj
malite:poj, en nia kunsido de la 5-a de aŭgusto 1932 par-
topreni's dek-ok geinteresuloj.

F-ino Cecile Royer, nia franclanda sek•e.tariitio,  1,aj
s-ro J. Guillaume, unu el la fondintoj de G. E. N. (Grupo
Esperantista-Naturista) kaj sekretario de la Esperanto-
13ranĉo ĉe la franca Trait d'Union, sidis ĉe tablo kontraŭ
la ĉeestantaro, por kin saluti.

Komence S-TO Guillaume, post sablaj vortoj, klarigis,
ke :a Parizaj gevegetaranoj, kvankam 1)-ro Jacques De-
inarquette, la prezidanto de la l'irait •d'Union estis preta
por ĉia ajn helpo, ne povis aranki specialan !akcepton;
ĉlar la ekonomia krizo malmultigis niajn kcingresantajn
see korta rad ojn.

Tre lerte kaj +tre fervore paroladis pri sia kelkjara
vegetarismo juna fraillino el Manc•ester, Ang.lujo, kie nia
movado estas sufiĉe vigla. Entuziasme pridetalis s:•n
naturism-v-egetaran vivmanieron pastro H. cle longe e!
Berg-op-Zoom (Nyder:ondo); sed konfesis, kc en lia
hejnireg-i•no 9 ,a :movado ne bone fartas. Tamen, lia ek-
zemplo propagandas kaj •speroble efikos.

S-To Paul Wiese el 'Li'psio (Lelipzig, G•rmanujo)
laŭte kaj timerne parolis, kvankam li povus esti fiera pro
skt diro: en la urbo ekzistas kvin vegetaraj hejmoj, kaj

vegetara societo havas proksimume 'ducent membrojn.
Nia blinda franca samideano, s-ro Bar'rier, laklegis

vegetarisman pro la fakto, ke ki postulas neniun mort-
Igen, kaj li •"diris ,err.ocilg•n alvokon -al nepra respekto
de la vivo, .asertantre, post ximarkigo de f-ino Royer --
ke eĉ la ideo oferi ian ajn genteten por konservado de iu
supera gento en si enhav•s almlitan inciton, •lbuĉadan
p r nye ip o li 'nepre malgatindan.

F-ino Hoenstein, svisino St. Ga.11en, esprimis la
bedaŭron, ke en sia loko ŝi estas izdita; ne ekzistas tie
vegetara Testuracio, dum ke trovi -las tiaj en Berno, ne-
nevo, Neuchatel, La Cbaux de Fon'ds, Zuriko ktp.

Partoprenis la kunsido;n holanda naturisto, kiu sia-
parte solvis la ekonomian krizon, vivante en surrada
+kajuto, kiun li mem trenas, Ian bezono kaj ejo de siaj
l•kgankoj. Facile oni povis viziti kaj admiri ĉi tiun ve-
tuddatneton, kiu 'restis apud  da -kongresejo •ant 'la tuta
kongreso kaj tr•fe, certe!, propaga-ndis por  ,simpinatura
metodo inter ĉiuj Parizaj preterpasantoj. •

Du francaj vegetaraninoj atentigis nin pri filio de
Trait d'Union en Bordeaux, kiu havas vegeltaran !hejmon
'kun kooperativa restoracio, •egoĉatnbro kaj libraro, kam-
porestejo, kaj ĉe kiu okazas kurso pri Esperanto.

Poste, franca k'ongresano petis la !parolon por klarigo
pri du sistemo de korpkulturado, kiu (almenaŭ laŭ .tio,
!kion ni 'komprenis) rilatas pli multe al kuracado ol la fi-
zika •dukado kaj certe tute ne rilatas al vegetarismo nek

naturismo. Alvokita pro siaj prik•ngresaj okupoj, s-ro
Guillaume jaTri ne plu ĉees•is nian kunsidon.

Demandinte ĉiujn, f-ino Royetr konstatis, ke la „Vege-
tarano" ne estas sufiĉe konata, kaj 'promesis sendi spe-
chmenon, por ke almenaŭ g•vegataranoj sciu pri nia Ve-
gctara Ligo Espera•tista. C. R.
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En la Kongreso mem sendube partoprenis multe pli
da vegetaranoj, ol en la vegetara fakkunsido. Tio jam
montrigis ĉe la festeno en la restoracio Ohartier, apud
Barbers-Rocheoliouard, 'kiun pa'rtoprenis 300 pe rson
Inter ili 20 vegetaranoj, kiuj ricevis specialan menuon.

Le lunĉo en Galeries Lafayette ne trovikis -speciala
vegetara menuo; sed forlasante la viandaĵojn, la vegetar-
ianoj- povis bone kontentigi sin per legomoj, aleitaj ter-
pomoj, fruktoj kaj kukoj. Por la pikniko en Fontaine-
hleau, neniu vegetara mankajn estis preparita; sed la
samcelanoj zorgis por si mem, kunpreninte .necesajojn.
La vegetaraj restoracioj vidis dum la kongreso en Parizo
multajn eperantistajn gastojn, la „Pitagoro" (rnangejo de
la Trait ,d'Union) 'proksimume cent •personojn .ĉhttage. La
kongreso havis 1650 anigintojn; sed da plej multaj venis
sen antaŭa simanonco kaj malebligis per tio .perfektan
organizon.

Katolika Esperantokongreso, Lourdes: Inter  la 63 kon-
gresintoj estis 4 vegetaranoj, unu german° el Frankfurto,
unu germanino el Dancigo kaj du francinoj ,e1 Parizo. La
hotelmastrino aranĝis taŭgan menuon  por

Vegetarismo kaj rada nutrado.
E. LapiM (Daŭrigo  el „Vegetarano" XIV/3).

Pere de la donita tabelo kaj la ciferoj pri normalaj
porcioj (vidu Vegetaranon XIV/3) ĉiu homo povas koni-
bini sian ĉiutagan menuon kaj kal'kuli Ia nutroeletnentojn.
Jen :la plej simpla meriti() imagebla :

alba-
meno

l graso d m elo kalorioj

1000 g da pano . . 70 10 500 2400
45 g da butero . . -. 38,7 --- - 360
sumo 	•	 • 	• . • 70 48,7 :500 2760
normala 	Pi•I'L'i:› • - 70 50 500 ' :2500

vldpunkto, 1 kg da ,pano kun 45 g
da butero sufĉas por vivi kaj labori:  sed estas necese
1«-.) n s er :ankaŭ la psikologian vidputikton. La homo
bezonas varii sian menuon kaj kombini ĝin laŭ sia gusto.

nutrajoj, kiuj plaĉas, estas ja pli bone ,digesteblaj.
Nun kelojn d:irojin pri la panal La pano, kiun ni

mankas, devenas el tritika faruno. '['iu grajno prezentas
tri -partojn: la centra (60%) en'havas amelon, Ia meza
(20%) glutenon (speco de "mieno) kaj iom .da salo, la
ekstera parto kun sia Celo (20%) albunienon, salojn ka j
v itain i nein.

M ueante la grajnon kaj kribrante la farunon 'ĝis 60%,
la muelisto havigas farunon ĉefe el la centra parto, en-
havanta atne -hon, kaj el iom da gluteno el la meza parto.
Tiu faruno estas tro blanka; ĝi donas panon tre blankan,
luksan. „fantazian" panon, je bela aspekto, bougustan,
sed ne nutran, ĉar la plej nutraj elementoj el la partoj
meza kaj ekstera, nome albumenoj, samaj , vitaminoj, restis
en la brano (ĝis 40%), kiu servas .por - nutradi la 'bestojn.
La publiko postulas ĉiam pli blankan 'panon, ne pensante
pri la nutrovaloro.

Kribrante farunon ĝis 80%, oni ricevas farunon
malpli blankan, sed kiu enhavas tutan glutenon kaj gran-
dan parton de .1a albumeno. La pano ,ed tiu faruno ne

estas tiom blanka (france: pain bis), sed tre nutra kaj 'tre
ŝatata de aniatoroj.

Muela-nte tutan grajnon kaj kribranite la farunon ĝis
l00%, oni ekhavas kompletan tiktiloirt  enhavantan .ĉiujn
nutrajn elementojii de la grajno. (li d-o estas :tre nutra,
sed ne facile digestebla pro celulozo de la ŝelo.

Resumigo: 1. La lir mo laŭ sia naturo estas frUktmank-
anto, do 'devas manki kreskajojn. 2. La viando estas kon-
traŭnatura kaj Tnalutila nutraĵo. 3. La homo bezonas por
vivi kaj labori 2500-2600 kaloriojn kaj, 1 minon da al-
bonen* por ĉiu kg de s'ia komercu. La superPluo da
albumeno estas malutila al da organismo kaj al la monujo:
4. La tromankado kaŭzas, pli ail malpli frue, malsanojn.
5. Lia plej mulhtaj malsanoj de la homo devenas el mal-
gusta nutrorekiimo. 6. La rada nutrorekimo plenumas du
kondiĉojn: a) manki precipe kreskajojn, b) manki nur por
satiki kaj redoni al la organismo la materi3On kaj la 'ener-
gion ellspezitajn.

Vegetaraj ŝuoj kaj aliaj artikioj.

Konata jam estas la Ermo Dawson 	 Owen, 27
Nelson Street, urbo Fle-rtford, Anglujo, kiel liveranto de
ŝuoj por viroj .kaj virinoj. sen ledo.

Dum la 8-a Internacia Vcgetara K;:tigreso, s-ro Frani:
NAryatt montris al anfikoj siajn ŝuojn, kiuj ankaŭ Cst.ts
faritaj el :materialo de nebestzt de -vcno, lliii liveris la
firma Bond 6( Son, Fore. Street. urbo lirldgewater, •So-
rnerset. Angluju.

La juvelista firmo 11. R. Goodwin, 6 Swait Stree.t,
Mancliester, Anglujo, liveras ankaŭ rr.ankidarojii. Neniit
ledo, ostajo aŭ eburo estas uzata  en la artikloj vendattaj
de tiu firmo.

En Germanujo Alfro.d Paech, Muscherin, poŝto Star-
gard-Land, trovis multajn vojojn, por anstataŭ" ledon, .kaj
Volonte respondos al demandoj.

Pri la produktajoj de d,a Nuxo-Werke en 1?appersw.i'
Galilen). Svisujo, „Molanid" kaj „Lanid• rii jam rzt-

portis en „Ve.getarano" XIV-3.
Samideano W.P. Rcelefs, Dalweg  6, Suest (Nedz:ir-

lando), skribas al ia redaktanto jenon pri la ,demando pri
artefarita !ledo:

Je ,mia instigo la granda nederlanda ŝufabriko „He-
vea" :mendis la artefuritart ledon el  Ss,, istijo-, pri kiu ni
legis en la „Vegetarano". Lia S'ŭtfabriko volas •elpro‘,1
materialon, kaj se gi pruvikos b-ona, ĝ i intencas fabriki
ŝuojn e1 ĝi, supozeble sufiĉe grandskale. Por "10'111 scii
vendeblecojn, ĝi deziras scii kiom da vegetaranoj e k -

zi stas en la diversaj landoj, :kaj se eble ricevi. informo,in
pri verŝajna vend.ebleco.

La ŝuoj, kiujn la brulo „Hevezt" fabrikas nun, estas
farataj el dedo kun kaŭĉuka plando kaj estas tre fortaj kaj
rezistaj. Ili kostas iom malpli ol 10 guldenojn. Do, kvan-
kam ili estas pli nntltekostaj ol ekzemple da ŝuoj de 13ara,
ili tamen ,estas tre multe portataj de ,neriĉuloj pro sia
granda rezistkapablo. Sen ekzakta  scio pri tio, mi opini-
as, ke la ŝuoj el 'ar'tefari't'a ledo  ne kostos 'konsiderinde
pli multe.

Mi do p-etas gesamideanojn-vegetaratiojin en la  di-
versaj landoj, ilaileble plej baldaŭ infornŭ min pri la ne ni-
bro de vegetaranoj en sia lando kaj taksi, se eble, 'la v...r-
lajnan vendebdecon. Leterojn oni aldiresu fraitlino Ili;:
Roelois, Dalweg 6, Soest, Nederlando.
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Ĉu vegetaranoj kuas la Vivon?
lie II. II. Heatimont, 11trdddersfield, Anglujo.

Lastatempie mi diskutis pri vegetarismo kun kelkaj el
miaj viandmankantaj amikoj, kaj dum •la konversacio mi
e'liasis da informon, ke krom estante vegetarano mi an-
kaŭ nek fumadis nek cedis al trinkemo.

„Vi ne mankas viandon, fiŝon aŭ kortbirdajon kaj
'krom tio ne fumaidas tabakon nek trinkas bieron", diris
unu iel ili. „Tiam vere vi tute ne povas •ui la vivon."

.,Vi eraras, kara amiko", mi respondis. ,,Cu vi funi-
ad•as -opion aŭ 'kutirnikis kokaino-?"

_Certe ne".
„Tiam", mi „Limo, kiu 'kutime uzas alt opion aii

kokainon, nepre opinias, ke vi tute ne povas lui la vivon.
ĉu ne?"

.,Jes", li .malv•olointe konsentis, „mi neniam antaŭe
vidis la aferon de tiu vidpunikito".

„Kaj krome", mi persistis, „kiuj inter ni plej itutkore
kuadas la v•von?"

„Ho," li senheziite respondis, „la infa•oj!"
„Kaj vi devas konsenti, ke almenaŭ la infanoj nek

fumadas tabakon nek trinkadas  bieron".

Neniu el miaj 'amikoj povis refu'ti tion, kaj fine ili ,kon-
siJittis, ke ili estas sklavoj al  fikutimoj kaj 'ke sendube
vegetaranoj ,povas kui la vivon tute egale kiel iu ajn.

Rakonto.

P r ok ur oro Pratelim, en sia ak uzo koartmaŭ Connais,
_kun brila oratoreco" estis postulinta, 'ke akuzito su-
feru la mortpunion „pro sia inalnobla ago". La iasizanoj
sekvis la. parolojn de prokuroro Pratelin, kaj malgraŭ
bone plienuinifta defendado oni eldiris 1.a jukon por mort-
puno.

Sed tamen prokuiroro Pratelin titinukte ne 'bone dor-
mis. Per la helpo de sia oratora kapablo li e-stis Ming-
inta sian celon. Liaj k-olegoi kaj da asizanoj estis gratui-
intaj lin. Kaj tamen! Kireskanta mallontento regis lin.
Cu •eble estis konsciencmordoj? Neeble. Cu li ne simple
faris sian devon? Li .lieniigits indlividoon •dankeran por la
socio. Tamen, tamen! Cu la homoj rajtas estingi Ia
vivon de aliaj homoj? Cu tio, kion faris, ne estis funde
'la sama ago, pro kiu oni akuzis kaj kondamnis Connais?
Connais, inurdisto, mordis. Sed ĉu li, Pratelin, ne  faris
trankvile la -saman, kailzante per bone pripensita aktizo
Ia morton de sia homo--frato? Li partoprenis en mord-
ado. Vere, ne•estis grava diferenco, ĉu la mordo estis
laŭleka. oficiala aŭ privata. La monda leko, la funda-
menta deka por 'ĉiu homa vivo kaj kunvilvaclo, la senkon-
diiĉa respekto por la boina vivo, „Ne martigu!", validis
por ambati okazoj same. Li ne povis nun rigardi la 'afe-
ron laŭ 'alia vidpunkto.

Kiam Pratelin en sia pensado alvenis al tiu 'ĉi p-unkto,
ne estis plu eble dormi. Li ne volis  plu akuzi ion por
mortputio. Sed, -ĉu ne eble li povus ankoraŭ savi la vivon
de C:onnais? Eble en la mateno tuj Iros al la ŝtatpre-
zidan•to, petante de li indolgon por Connais. Tion li pro-
vos. Se tio ne sukcesos, kiel tiam li povus daŭrigi' sian
vivon?

Pratelin ne sukcesis ĉe la prezidanto. (5-111 disigi's Ia
kapon de Connais de lia 'korpo kelkajn tagojn :post la
jukdiro laŭ ttrte lekkoinforma metodo. •

Prokuraro Pratelin estis inalsan,a dum du monatoj,

kelktempe senkonscia. „NerVkolapso", oni diris. Nun la
krizo estis superita. Li aspektis 'pala kaj malgrasega.

Kial do 'li sola havis tiun senton? La prezidanto,  Ia
asizanoj, la p•olicistoj, da gardistoj de la malliberuloj,  ĉiuj
j'a kontraŭe sentis, ke ili faris sian idev;nt. Kial li  sola
havis la senton, ke li faris malbonan agon? Cii li staris
sur pli alta moralia ŝtupa ol la aliaj? Kial do tio montr-
ikis en tia okazo nur nun?

Cu entute di estos de nun kapabla puni iun ajn alian
homon? Maliliberigi iun, enĉelligi iun, eble por vivdaŭiro?
Ne, en la estonteco lj povos nur defendi la -aktizitojn
ke ili ricevos lafieble plej mildan  juĝon.

Krimoj ne povas esti kontraŭbail►ncataj per tio, ke oni
katizas novajn suferojn al la krimintoj. Krimoj  ne povas
esti kontranbalancataj per novaj krimoj, kiom ajn „lekaj"
ili estas. Malbona ne povas forigi malbonon. Tio estus
kontraŭdiro en si mem. Por li tiuj ĉi morai:aj Uzoj estis
nun evidentaj. Kaj tial li -nun devis elekti novan viv-
programon.

Li pensis pri siaj 'k.olegoj, pri la asizanoj,  ipri' siaj 'kion-
ataj iel la „bona socimedio". Cu ili ĉiuj do estis 'sen sento,
sen Im•aralo rilate je tiu ĉi punkto? Cu ili estos 'kapablaj,
persone faligi la hakilon sur lia nuik•n de io homo? Certe
n•e! Ili do almenaŭ, sen a•ento al la marala flanko de  la
afero, estis nekonsekvencaj. Ili postulis, ke alia honto,
kontraŭ „konvena" 'salajro, faru tiun agon, 'kiun ili morti
ne kapablis fari.

Li meditis ankaŭ pri alia nekonsekvenca afero. Kiel
la ŝtatreprezentantoj ,povas puni iom pro privata mordo,
se tiu sama ŝtato Cijuitage edukas miloin kaj inŭilojn  da
junuloj, por ke ili en certa momento  povu plenumi
eble plej multajn mortigoin kaj mordojn? Se liaj kolegoj
nur lomete pripensis, la konsekveneo de pienlado kaj trio-
ralo ja devus nepre •gi ilin labori por•forigo de la tuta
soldatsi•temo.

Nu, ion almenaŭ li volis fari: intense laboradi, por
faligi tla inezepoikeean, barbaran, teruran mortpuinon.
Estis dolorig'a penso, ke en kelkaj tiel-nomataj  'kultur-
landoj, kie floradis ailtomobilismo kaj arto, oni ne suk-
cesis ankoraŭ el antikvaj epokoj kaj inezepoko sur
tiu ĉi teritorio. Li tie oni devas veki la konsciencon,

Locarno-Monti
Vegetara Pensiono NEUGE.BOREN. Sunaj kaj akvaj
banoj. Granda parko, senpolva, saniga aero,  libertempaj

kursoj. Postulu prospektojn. Oni parolas Esperante.

Vegetara Manĝejo en zurino
(svisujo), posedanto E. 	 Sihl'str. 26-28. Tre reko-
mendinda vegetara manĝejo kun propra kukfarejo. Sen-

alkoholaj

Vegetara Hotelo „Pornona"
en H a g o (Nederlando), Molenstr. 53, estas modela gast-
clo kaj devus esti vizitata de ĉiu samideano trapasanta
Hagon. Varma kaj malvarma akvo en Citti ĉambroj.

Modela pureco.

ltala Rivieros
Vegetara Pensiono Helios en Rapall o, en plej bela
suda situo kun rigardo al Ia maro. Gardeno. Agrabla
internacia hejmo. Tage 30-40 broi. Fluanta akvo kaj

centra hejtado. Postulu prospekton.



28 	 VEGETARANO

atentigi pri da „traboj en Ia okuloj". Mailielpojn oni devos
venki.

Pratelin faris vastan laboron por tiu ĉi afero. Post
tri:deklaro bata1adc>, speciale kune kun progresernaj par-
tioj, humanecaj unuikoj 'kaj virinaj organizoj, ankoran
kelkaj necivi/lizitaj 'ŝtatoj tamen konservis tiun ĉi abo-
menan memorajon pri primitiva „justec"-administrado.

E. Delin en „Morgertrŭden", trad. 0.B.

P. S. La juna hispana respubliko kreis reĝon, kiu for-
igas la mortpunon.

Pripensoj.
De „Seis 1)edos" (Ses Fingroj).

Kiam Ia homoj pli alte taksis pomon ol ,diainaliton,
ili estis pli feliĉaj ol hodiaŭ, kiam ili taksas la ,diamanton
pii alte ol la pomon. Donante pili da graveco 'al ŝtono,
kiu .01 al frukto belkolora, bonodora, -plibongusta,
ili. .pritvas la stultecon de la homaj .estajoj.

Oni, sin klinas antaŭ sinjorino, kiu pasigas horojn
de sia tago dekorante sian vizaĝon, kaj oni inalestiimas
la . 1 aboristan ■, irinon, kiu de la mateno ĝuis la nokto faras
labbron utilan kaj, preskaŭ ĉiam, belan.

Oni en-volvas la hundojn en silkajn manteletojn, eni
ornamas ilin per oraj juveletoj, oni nutras  ilin Per ipaste-
ĉoj, . . . kaj sur la stratoj vagadas la infanoj preskatt
nudaj kaj tute inalsataj.

Ni trinkas vinon, kiu kostas al ni 111011011 kaj katizas
inalbanon al ni, kaj ni malestimas la akvon, kiu estas san-
iga kaj kostas nenion.

Eĉ 'supraja observado montras, ke ni faras kenenge
tion, kion ni ne devus fari, kaj ne faras tion, 'kion ni de-
vus fari.

Ni vivas en plena forerariko. Ni estas frenezaj.
El „Accithi Naturiskt" tradukis U. B.

Kiam la sciencoj estos vere utilaj? Tiam, kiam ili
estas antaŭsignaloj de la efiko. Cu nuntempe la natur-
ismo estas utila? Cio evidente diras, ke jes: 1:a keneralej
konsiloj, la kritiko, la pri:pensoj, kiujn ĝi katizas. ni estas
antaŭsignalo de la etiko.

1)-ro C. Ruiz lbarra, Madrido.

Nia ekonomia sistemo.
La universitata prolesoro D-ro Lenz tn  Munfieno

skribas, „ke estus eble, tute forigi l.a seksrnalsanojn, pri
tio ne ekzistas ia dubo. Sed ankaŭ sur tiu ĉi kampo pre-
zentikas gravaj ekonomiaj kcyntraŭstaroj. Oni devus
pripensl, ke per vere serioza batalo kontraŭ Ia seksmal-
sanoj ne nur centoj da ,kuracistcj-specialistoj perdus sian
pangajnon, sed deknnloj da aliaj kuracistoj same 'suferus
grandan ma:kreskon de siaj enspezoj jam nun  tute ne-
sufiĉaj por vivado. Estus nejuste, se oni postulus simple,
ke la kutracistoj oferu sian ekziston en la intereso de la
publika saneco."

Laŭ la „Lebensreform" 1932/10, pako 634, Freiburg.

Civilizeco de la „superaj klasoj".

13ienposedanto en Cikago aĉetis dc cirkoj aii inenake-
rioj 'dek 'leonojn, pelis ilin sur izola loko- de sia bieno el
Ia kakoj kaj „ĉasis" ilin. Li ĉasmartigis sep el ili; la
restantajn tri ankoraŭ serĉas la .pcllico; ĉar ili kaŭzas
timon kaj teruron en la ĉirkaitajo. Saman . „sporton" oni
intencis praktiki ĉe la rivero Misisipo en la Stato Mis-
souri. Sed la distriktestro malebligis la ĉ.ason, mortpaf-
ante la bestojn antaŭ la komenco de la ĉasado.

Laŭ la I3erlina	 Gaz. 13. 11. 1932.

Vegetaranoj-Esperantisto] parte  prenu en Sportarano.

1)u11i la jaro 1933 okazos en Moskvo tutmonda pro-
leta spartakiado (sport-vetfesto). Nia amiko Ja. Bruk-
son, Leningrado 49, Vatnij Ostrov, Giph. Esperanto,
Sovjetunio, rekomendas, ke parto:prenu en ĝi multaj es-
perantistoj el ĉiuj landoj kaj speciale, inter ili, vegetar-
anoj, Por montri al la publiko tion, kion ni jam scias.
nome: ke la vegetara reĝino estas favora por savo kaj
forteco.

Esperantistaro en Leningrado (adreso: Sovjetunio.
Leningrado 9, Lomanskij per. 15, Domo de Kulturo koni.
44, Esperanta Bazo) jam rekomendis :kun sukceso Ia
uzon de Esperanto al la Ruĝa Sportintenio. En Lertin-
grado preparikas sescent esperantistaj korpkulturulloj al
la -sPartakiado. Jen ilia alvoko: „Sen prokrasto .eĉ dc
unu tago bonvolu 'efektivigi jenon:

1. Prbpagandkonvinkti gvidantojn de via organizo
preletsportana, por atingi :konkretan helpsubtenon en la
demando de praktika apliko de Esperanto kiel funda-
menta lingvo de ila spartakiado.

2. Plej rapide sendu pere de ni al Ruĝa Sportinterno
prcipotiojn en la nomo de viaurbaj, viauzinaj, via'Andaj
k.t.p. 'proletsportanoj pri akcepto de Esperanto por la
spartakiado.

3. Aranĝu amasan instruadon al korpkulturuloj pri
Esperanto. Instruu precipe tiujn, kiuj estos delegataj al
la s•artakiado.

4. Komuniku al ni adresojn de sportanoj-esperant-
istcj."

La legantoj de „Vegetarano" bonvolu: disvastigi la
scion pri tiu ĉi afero en ĉiuj :taŭgaj gazetoj.

Neva Antailenpuŝo por ia Pacmovado.

La „Novhistoria Societo", .angle: New-History So-
ciety, 132 East 65th Street, Novjorko, • Uscno, etiropa
centro: ĉe Gesi•joroj L. S. Citanler, 77 Rue des Saints-
Peres, Parizo, Francujo, laŭ iniciato de Miru Almtad
Sohrab, sekvas novan taktikon, por forigi la militon.

Gi organizis en Novjorko, kaj intencas organizi :ĉie en
la mondo, paradojn „de la Paco", en 'kiuj la pacbatalantoj
inontras sian firman volon malhelpi ĉian !militon. Pcir tiuj
paradoj -oni enkondukis specon de uniformo: verdan
ĉemizon, tiel ke la kcmpakta ainaso dc 'Ia pacbata!antoj
impresu kiel unu sola forta volo kolektiva.

Tiu ĉi „Verda Internacio" jam eldonis kelkajn flug-
foliojn kaj faldprospektojn, ekzemple: Ideals of the
young caravan (Idealoj de la juna •aravano). Idcals of
the New-History Society. The plan of the NHS fcc• the
reconstruction of the Human Commonwealth (La plano
de la Novhistoria Societo por la rekonstruo 'de la Tut-
homara Komunumo). A Persia'n Rosary Nineteen
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Pearls (Persa deknaiiperla rozario). 1 r.esign (Mi 'eks-
las, nome: el la armeo).

Inter .la aliaj celoj de la nova organizo ni citu jenajn:
Forigo de ekonomiaj limbari•oj kaj la preparo de 'inter-
nacia letaro. Samaj civilaj kaj krimptinaj leĝoj por ĉiuj
nacioj, kun certaj esceptoj, kiuj 'en la komenco rnontrikos
absoilute .necesaj. Forigo ide la -mortpuno en la  tuta 111011-
do. Sama pago por viroj kaj virinoj por sama laboro.
Leku nasklimigo en ĉiuj i!andoj.

Kvankam nur politika agado kaj tenvici•o en la poli-
tikajn partiojn, kiuj evitas krei rea'.an ekonomian bazon
por 'daŭra paco, povas kOnduki al plena sukceso,  ni inter-
tempe salutu ĉiun ce►adon, kiu pligrancligas da armi -da
saincelantoj kaj montras al la  ĝenerala publiko iun vojon
al paco.

Filmstelo --- Besto, Rekisoro — Homo.
El :artikolo de Horst Raber.

Amerika filmo nune ,prezentata en Ger-mo•ujo montras
bestturrnenta•o•  kis nun ne superitan, por amuzi la pu-
blikon. Oni montras, kiel sin movas antaŭen „ebria"
hundo. La publiko, por kiu ebriulo jam estas objekto de
ritd,ado, vidante kiel sensacion  111111 eĉ ebrian hundon,
amuzikas bonege. En sia senpripenseco ĝi ne vidas la
profun•ajojn kaj ne pripensas, :ke nur perforte oni povas
meti beston en tian staton (tion ni diru por la honoro de
la besto).

Por tiuj prezentadoj oni „preparas" la hundon jcna-
maniere: Oni gutumas al la hundo en  la okulojn kokainou
aŭ venenon kun simila efiko. Per tio la okalgloboj forte
elstarikas, kaj tio en la projekcia granda bildo gajnigas
fortan ebriecon. I••ektaĵo  el opi•toj kaiizas, !ke trante la
hundo svenigita gancelikas. La hundon tiel p•eparihan oni
metas sur ebenaĵon grnir•tan intense per glitiga sapo-. Sc
iiun la mastro, staranta malantaŭ la filmaparato. vokas la
hundon, oni havas la teruran prezentajon, ke hundo sven-
igitia per veneno, kun elitantaj okulgloboj, krampinove
klopodas, sekvi sur la glitiga grundo la vokon 'de sia
mastro. 0i •uonfalas, &glitas, falas. Kaj la  publiko rid-
egas! Ne pri ebria hundo ĝi ridas, sed pri la .kortula (31)e-
emo de besto !kruele mi•traktata de sia mastro. Kaj tion
oni su•scenigas, por produkti monon!

La cenzuro permesis, 'ke 'tiu filmo estu prezentata. 'eĉ
al la junuilaro (ĝi ja malperrnesas :nur filmojn kontraŭ 'mi-
lito kaj kontraŭ mizero, por vivteni la militemon kaj la
kontentecon kun la houtin•a 'ekonomia stato; la rcd.).
Energia protesto kontraŭ tia barbareco estas necesa. La
publiko devas esti informata pri la tekniko de tia film-
produktaclo.

El la germanlingva revuo Tier and Mensch,
Dresdeno-Loschwitz, Robert-Diezstr. 8, Germ.

Organizo.

eu ankaŭ en nia bulteno ni parolu pri la arg-anizaj ,de-
inandoj, kiuj faris tiom da bruo en la esp•rantomovado?
Jes, pri organizaj ,demandoj 'ni devas paroli, sed -ne^ pri 1a
samaj, nur pri la niaj.

Nia Vegetara Ligo Esperantista estas fondita en la
jaro 1908, dum la Kvara Internacia Kongreso de  Esper-
anto, en Dresdeno. Mi mem ĉeestis la fendon Teoj en la
unuaj jaroj multe kunlaboris kun Rcne de LadevUe, kiu
estis la animo de la afero. En julio 1914 mi komencis,

tiain lckante en Milano, la eldonadon de nia bulteno. al
estis ,dumenata. Mi tiam ne pensis, ke la milito baldait
detruos tiom da internacia !laboro. En la jaro 1915, kiam
mi devis pro la milito forlasi Italujon, fiŭlino van Rees
transprenis, al Nederland*, la- redakt•don de  nia organo
kaj bone 'kondukis 11,  ĝis kiam la cirkonstancoj kreitaj
de la milito ĉesigis tiun laboron. En la jaro 1920, post la
'kongreso cn Hago, 'kie nia ligo havis kunsidon, nri rc-
prenis la •ldonadon. Nia organo fariĝis kva•onjara, kaj

- la inflacio cn Germatittio permesis doni al .ĝi' relative
grand:an amplekson, kvankam la nombro de niaj avoj
neniam estis tre granda.

Danke al la klopod•j de f-ino Noll, Kopenitago, nia or-
gta•o en januaro 1927 fariĝis la oficiala organo de la lit-
ternacia Vegetara Unio, fondita ankaŭ en la jaro 1908, 'kiu
pagis parton de 1a preskostoj (ne de la •franko.) kaj i.gis
min sendi la bultenon al multaj novaj adresoj. B•claiir-
nide, dum la inter•acia vegetara -kongreso en Eden oni
konstatis, ke la kostoj, kompare 'kun la profitoj por da
1. V. U., estas tro altaj, kaj tial nun mankas. al ni tiu fi-
•anca helpo.

Por presigi la bultenon ionn pli t•parerrie,  Alli 'bransiris
antaŭ kelkaj jaroj al la presejo de Heroldo de Esperanto.
kiu — aparte de la pli malalta prezo - surprizis min •cr
tre zcirgema presado, tiel 'ke en la provpresajoj nur tre
malmultaj pres•raroj estis forigotaj.

El la bilancoj de nia orgztnizo estas videble,
jare kun pli ail malptli granda deficito transiris en la no-
van jaron; sed iom post iom kotizoj kaj donacoj,
kiuj ebeitigis la bilancon. Tamen tiun ĉi jaron  1:1 kotiz-
pago estas tiom malbona, ke ni staras antan problemo.
La unua rimedo, por vivteni nin, estas la publikigo de
unu sola budteno XV/3--4 anstataŭ du apartaj. Sed mal-
graŭ tio restas malfacilaj(); ĉar mi devas, 'kiel ĉiam, el-
spezi la koston 'de 1a numero el propra pogo kaj nun, je
la fino ,cle la jaro, ne scias, kiam la mono revenos al mi.

Mi ĵus rigardis la librojn kaj vidis: 9.11. 1914, elspczo
por presisto kaj pogto, Li•oj 'it. .39.50 (t..e. gmk. 31.60).
Tio estis la elspezo por unu iturne..ro „Vegetarano".
Kompare mi trovas en la libroj sub 'la dato 5.7. 1932:
Paktum Herot:do por XV/2 gmk. 128.60 'malpli pago de la
I. V. li. 25.80 plus afranko 25.19, entute gink. 127.99. Tio
estas 4a kvaroblo de la sumo elspez•ta en la jaro 1914 por
unu numero!

Tiu -diferenco 'klarigas grandan parton el nia financa
mizero; sed ne ekzistas espero, ke la presspezoj.senteble
madaltikos. Heroldo jam unuf•je mailaltigis  ilin, kaj estas
tute neeble, ke ni vidos denove la malaltan prezen de la
• resistoj Ar•igianelli en Milano. •

El lia bultenoj pli multaj nun estas sendataj al per-
sonoj, societoj, gazetoj ktp., kiuj ne pagas por ili, Ol al
pagintaj avoj aŭ abo•antoj. Cesigo de tiu 'kutimo ne
ŝparus itrialtan monon: ĉar  malpli granda eldonkvanto
itur tre malmulte malaltigas la preskoston, kaj la propa-
gando ',por niaj ideoj (kaj esperanto kaj vegetarismo)
estas grava.

Rilate al niaj abonantoj, mi havas iĉiain la 'malbonan
konsciencon, ke ili ne ricevas egalvaloron por sia kotizo.
En multaj kosrapo•toj TIli jam diris, ke ili nc .devas 'rigardi
nian bulitenon kiel varon illveratan 'kontraŭ pago, sed
simple kiel organon, kiu ligas aren .da ideaj parencoj
pretaj oferi ion por la komuna b•no. En la demando pri
vegetarismo kaj pri esperanto, kiel en ĉiu progresiga de-
mando, kiu laboras por la estonteco, oni ne devas de-
mandi: Kiom wrii ricevos el ĝi ?, sed: kiom mi povas doni
al ĝi?
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Multaj samcelanoj komprenis tion kaj jaron post jaro
sendis sian kotizon, eĉ kun donacoj kelkfoje; ilin mi ĉi
tio ,denove dankas. Nun mi .atendas proponon, kiel ni
aranĝos nian aferon en la estonteco. La jaro 1933 .estos
la 25-a de nia ekzisto, 'kaj rmi .ŝatus kuste en tiu jaro
malaperigi nian bultenon. e ni devos eldcni in 'tiom
modesdorme (4-pake ait 6-pake), 'kiom en la ;komenco.
Restas la demando pri la laboro; mia profesia pozicio
malbonikis tiel, ke mi ne kredas, ke en la nova jaro mi
Itaves sufiĉe da libera tempo kaj libera .menso, por pri-
zorgi la aferon.- Estus ankan bone, transirigi la aferon
al pli juna persono. Mi atendas proponon.

Jen situo. Certe al multaj el niaj 1i11ikoj nia aparta
movado estas sufiĉe grava, por pripensi kin kaj trovi
solvproponon. Grava por mi estas an-kail da korekta
lingvo; lui 'ĉiam akcentis, ke nia organo devas montri
puran, korektan esperanton. Ankan en •acilingva gaz-eto
neniu prenus sur sin la taskon de eldonado, se li ne regus
la lingvon. Pri tiu ĉi punkto ni fariĝu ĉiam pli severaj
en Esperantujo. 0. B.

7

El multaj landoj.

Danujo. La doma Vegetarisk Tidsskrift donas bonan
tutan de .1a venki•toj en la „Norda Spartakiado". Venk-
intoj estas kvin junuloj kaj unu junulino el la organizo
„Vegetara Junularo". 'remas pri vetmarŝado kaj vet-
nakado. De la 7-a kis lia 12-a de oligusto okazis en 13an-
sanatorio „Frydenstrand" apud Frederikshavn la 13-a
„Norda Sanet...-semajno". Charly Nielsen, Ranunt-Senti-
narium, Ranurn, Danujo, peradas korespondadon inter
danaj kaj fremdaj vegetaranoj-esperantistuj. En sport-
konkurso pri kurado, saltado, diskojetado. k. s. E. V.
Engholin, kiel sola vegetara partoprenanto, -gajnis la
unuan premion.

Bulgarujo. En la eldonejo de 1a Societo „Vyznijdane",
Sofio, strato 6. septetuvri 3 (poŝtkonto 693), aperis nova
vegetara kun-libro de s-ino Ditnkova; prezo 20 levoj. La
4-a jarkunsido de .la Bulgara Vegetara Societo. okazis 28.
— 30.8.1932 c n Kazanlyk. Sla -.. - Djelnikov raportis pri la
area reformolan Henry George. Jordan Kovaĉev traktis
da temon _Sur la sojlo inter du civilizoj". En !a urbo
Loveĉ okazis la abstinula kongreso.

Meksike. En la urbo Meksiko estas fondita 1a „Natur-
ista Societo de Meksiko", kies sekretario estas J. L. Gen-
zzliez. la redaktanto d-e la revuo „Pro-Salud", adreso:
Apartado (poŝtlako) 2969, Mĉjico D. F. Por vizitoj: strato
Uruguay 45, despaelko (oficejo) 14.

Hispanujo. La 18. 9. ;32 vegetaranoj el ĉiuj regionoj
de Hispanujo inatiguris la  novan Naturistnan Sanatorion
de Busot (prov. Alicante), kiun gvidos D-ro C. Ruiz
lbarra, la kantata gvidanto de la vegetara movado en
llispanujo, helpate de la Cefilegistino Consuelo  Fentzin-
dez del Pozo. La sanatorio havas plej mcdernajn instal-
ojn por hidroterapio, por sunbanoj kaj ĉiuj aplikoj de mo-
derna naturkuraca arto. La biblioteko trovikas en la plej
malbela ĉambro, por ke oni ne legu tie, sed portu la li-
brojn eksteren, legonte ilin en freŝa aero.

Aŭstrujo. La Unuito Socialistaj Vivreforinuloj
vigle laboras. celante al vegetaris.mo, al lannatura viv-
ado, al natura 1lj• -ien°, kontrah nikotino kaj alkoholo, kaj
por higienopolitiko. Ĵus eldonis inalkaran instruiJou
pri vegetara sinnutro (vidu re•enzojn).

eehoslovakujo. En la retreligejo Steinschlinau
(Ykazis 'cle lka 28-zt k is la 30-a de oktobro konferenco pri

_Moderna Scio pri Vivkonduto". Red. Feix malfermis
gin, 'klarigante, parte laii D-ro Frieidl, la celojn de Ia la-
boro. D-ro Lochner akcentis la alkoholan dentan&n. Ali-
kali ĉiuj aliaj parolantoj atentigis pri 1a neceso de viv-
reforino.

Francujo. La urbo Rein-1s havas la grandan nterituti.
'ke ;;ia j artoj tion] sukcesu bojkotis .la intenci•ajn acrina-
novrojn .kun gasbornbjetado, ke tiuj manovroj ne. povis
okazi! La arineaj aŭtoritatoj volis, ke la popolo mai-
hontu la fenestrojn, evitu la stratojn '.ktp., por ŝajnigi
bcrrnbatakon; sed la bona popolo ne sekvis tiujn konsil-
ojn. (ii demonstrachs kontraii -la tltidito, bone sciante, 'ke
ĉiu tiel-nomata protektilo kontraŭ venengasoj estas  sen-
efika kaj 'ke la sola rimedo, por ne perei en gasatakoj,
estas: eviti militon, organizi la pacon.

O'kaze de Ia Tutmonda Kongreso por Eclukado, s-ino
prezidantino de la Nica branĉo de la  „Trait

•'Union", faris parolad•n pri „La naturismo en  Ia .eduk-
ado", kaj D-ro Dernarquette (frato Jakobo) pri „La koni-
pleta naturisino", „La naturismo kaj la socia progreso".
„Naturismo kaj intelekta progreso". Li ankan faris ne-
preparitan alparolon pri „La filozoiaj kaj estetikaj 'konse-
kvencoj de Ia ideo pri vivrenovigo".

La 2.3.8.32 oni registris, en la -urbdomo de la  „Ile du
Levant", la geedzikon de naturista ,paro  Bĉnatre-Jorniril:
la juna paro kaj ĉiuj kunestantoj portis antaŭ, dum .kaj
post la ceretnonio la „n•turistan" vestaĵon de la koloni-
anoj, .t.e. illi surhavis bonvestajon ati simple nur szks-
kaMlojrn. La kolonio 'kreskas kaj floras.

Norvegujo. De la 27.--30. '7.32 okazis en la urbo
Bergen la Sepa Kontraiitalxika Kongreso.

Nederlande. H.W.Knoest, gvidanto  de la movado
_Amor est lustitia", Ant. Duyekstr. 10,  Hago, laboraclas
energie kontraŭ 1a vivisekcado. Tiu organizo, kune kun
parencaj alilandaj organizoj, energio  protestis 'ĉe Ia Na-
ciara Ligo kontrati la konkurso iniciati;:i de 1a Internacia
Dentista Asocio (Fĉdĉration Dentaire Internationale).
Tiu organizo ;promesis mildt;:aran pn,:nion al trovita()
d.e metodo por trakti dentkariou. La konkursantoj
devus •rabori la dentojn kaj forp'reni la -dentnervojii de
almenaq du hundoj, poste infekti tiujn dentojn per puso
malsanaj homaj 'dentoj kaj refermi la dentojn de la hun-
doj. La dentoj de la supera makzelo ne estos  traktataj.
Lzt inalsupraj estos „ektraktataj" post tri monatoj. Post
unu jaro kaj dtiono, oni mortigos la hundojn kaj esploros
la dentojn. La konsilantaro la Brita llentista Asocio
tinuanime postulis, ke tiu ĉi barbara konkurso estu nul-
igata. Bedanrind•  la protestoj, kvankam cc'rtgrade efikaj,
ne sukcesis plene.

Kuba Insttlo. Amerika Milltista Ordono, kiu ankoraU
validas sur la. insulo Kubo, malpermesas 'tie bovbatalojn.
Duni multaj jaroj int•resuloj Ĉiam •denove pro:vis aranki
bovbatalojn. Ciun fojon usona virino, kiu konis la lokon,
aperis tute uearmita kaj sola en la ztreno .kaj oficiale
postulis en la nomo de la iLe'ko., ke la batalo estu .haltig-
ata. Fine ŝi sukcesis tiamaniere tute faligi  tiun barbaran
spektaklon, kaj nune Kubo lionoras ŝian memoron. Si
mortis en aprillo 1931, amata kaj respe'ktata. Tio montras,
kion virino kapablas fari. (Lati 'Plie Starry Cross, Fi-

Usonoi, 3243 Chestnut Street; cetere: bonega
revuo!).

Usono. Pro akcidento mortis Ia 25.6.1932 en la 89-a
jaro •de sia vivo s-ino Mary F. Lovell, Jenkintown, fer-
vorega batalintino 'kontroli la vivisekcado kaj por .vege-
tarismo. Si -estis ĉianta kundabarartto de la revuo The
Starry Cross redaktata de Robert R. Lagan.
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Por la 4. 10. 1932, la Tago de la Bestoj, la Bestpro-
tektantoj aranĝis en Filadclfio bonege sukcesintan ves-
peron, kiun Robert R. Logan, la eldonanto de „The
Starry Cress" inafiguris per impresa. varmega paro',
4.1clo. Sekvis diversaj prezentajoi, interalie teatrajeto
.,Teksita Revo" de f-ino Nina Halvey, .kiu te•dencas
kfutraii vivise'kcado kaj .kies karakteriza frazo •estas:
_Neniu kruelaj° estas utila!"

Grandbritujo. Dum la 58-a jarkunsido Ia Veget:tra
Societo, en Manchester, pastro Philip C'. Whiternan pa-
rolis pri _Homaj Bezonoj", en kitt li interalie diris: „La
granc!a vera bezono, kies ekzisto estas ĉiam pli sentata,
estas la konscio .pri la unueco de ĉio vivanta. Aliflanke,
unu .eo. la plej urĝaj homaj bezonoj estas la forigo de 1"-.1)
ma"bela, speciale en la havigo de niaj .nutrajoj." S-ino
Clare Annesley pareYis pri la Etika Aspekto tie Vegetar-
ismo. Edgar J. Saxon pritraktis la temon „Nutrajn kaj
korpa Fleksebleco".

Vegetaraj Manĝejoj.

Parizo (FrancujI ): Vegetara Restoracio, 41 Rue
Saintonge (subtera fervojo: RCpubliet:e - Ternple kaj
Filles du Calvaire). Aliajn Parizajii adresojn vidu en
„Vegetarano" XV/1. sur pako 7.

Vieno (Anstruj'. - ) I.. Petersplatz 4, Vegetara Restora-
cio ..Seal.a".

Hamburgo (Cc , . nantrio): Robkostspeisestiitte (krud-
manĝejo) Hambargo 5, Grol3e A." ,lee 46.

Katowice (Polujo): M!eczarnia „Rialto", Strato
ciuszko 1, telefono. 456, Wgetarai manĝoj.

Stokhohno (Svedujo): Restrtraein „Vegetaria" de B.
Abriberg, Drottningsgatan 49, I.

	

Auszig 	 Usti n. L. (Cefiosl.): NItiblgasse 5.
Rodenbach 	 Pcdmokly (Cefiosl.): Elisabeth Renger,

Peststr. 1.39, II. nuuldekstre.
Prago (Cefiosl.): Kvartalo I. Kr. VinobradY.  Lmt-

dYnsk(t 35, pniksime je stacidomo Wilson. Kvartalo
..Unitaria", strato Kor'.ava 8.

Reichenberg — Liberec (Ceims1.): VVienerstr. 14.
Tcplitz-Schlinau • Teplice-šanov (Cefic}M.): Caste-

rea. Graupnergasse.
	Troppau	 Opava (Ceficsi.): Irene Kleine, Masury-

kova ul. 14, I.
Hamburgo (Gerin.): Kirsten, Gr. Bilekerstr. 26 bp. kiaj

I-3randsende 3,1. Schubarth„Alsterarkaden 1 la.
Buenos Alres (Argentin)): Vegetara Pensiono

Acida Treboldi y Atltalini , Cang-allo 1283.
Londono: The Vitarnin CafC, 419 Oxford Stre.et.

Bazilec (Basel), Svisujo: Veg. Manĝejo Ceres, 1<iiin.2-
linsplatz 19.

Meranc-Marlengo (MeranLMariling), Italujo: Vegetara

	

Pensiono	 Erna", rekomendita.
Merano Iltalujo): Vegetara Manĝejo Via Hai.:er Io.
Bad Sachsa, Harementaro (Germanujo.): Pensiono

11inenschein, Waldsaurnweg 2. Rekomendinda. I3z1ega
regiono. Junulinoj povas lerni la vegetaran kuiradon.

Hamburgo (Germ.): En pol.tkvartalo 5 la manĝejo
la strato Kreuzweg estas translokigita al Steindamin .39:
servw; ankan dirnan.s.'e. Proksime je la ĉefstacidomo.
Vegetara Tablo: An der Alster 5.

Koblenco (Gertnanujo): Vegetara Manĝejo laŭ 1.)-r()
13ii elier-Benner, Clemensstr.-  10.

Cardlif (Anglujo), Vegetara Hejmo por Studentoj,  de
samideanino f-ino A. 	 „Barium' House", 9

Paroloj ne suliUs!
Bovido blekas keine
en la buĉeja kort'.
Helpvokas ĝi krurtreme
pro tim' de frua morr.

Lailtdiras dtt virinoj
kun larmoj de kompat':
„Kruelaj horn-inklinoj!"
„Terura kulturstat'!"

Sed jam post 1111U horo
aĉetas por la fest'
ĉi du en bonlitimoro
viandon de la hest'.

Foriĝas ja suferoj
ne per kompatparol'.
(lin faras karakteroj
kun tre agema vol'.

.1. Burger. 13ruchstr. 47A, Essen, Germanujo.

Pencisely Rtad. 30 ŝil. posemajne inkluzive je plena loĝo
kaj manĝo. Pli malkare por du studentoj en unu ĉambro.

Nico (Franeujo): 4. rue Paganini.
Marseille (Francujo): 114, rue de Rome.
Bordeaux (Francujo)7 5. rue Datiplhine.
Berlino (Germ.): W.9, Kathener Str. 4►. \\.T. 	 Motz-

stt. 62. N. Invalidenstr. 22.
Marquartstein (Germ.), Niedernfels, ()berhavern: Rc-

ircAikejo de Elisabeth Wrirth.
Cilo: Restoracio Naturista, Strato. Alturnada 135, Sart-

tiago de	 Natttrista, Avenuo Pedro Mona
Valparaiso. Restoracio Naturista, Barros Errazttri

Santiago •de ('hilc.

Vegetaraj kaj parenecelaj eldonajoj.

El sendero de la salud (La vojeto a.l lzt sana). 	 Car-
los Brandt, kun antanparcilo de NiceMs Capo. 51paka,
hispatilingva broŝuro kontrail uzo de viando, alkoho!o kaj
tabako, lati 'ĉiaj vidpunktcj. Prezo 1 pese.ro. HavelV.a
Nicolts Capo, Calle Alfonso XII, 84, Pareelono, Hispan-
ujo.

Peti Ic zdorovju (La vojo la suno), ,de Carlos
Brandt, 461 West 155th Street. Novjorko, N. Y., Usono,
oldonejo A. M. Jevalenke, Bonlino. Havebla ee la aiitoro,
kies verkoj pri vegetarismo kaj vivpro'blemoj estas tre
konataj. Parte •ra.duko el la hispana Mono: rttslingva.

El Vegetarismo, hispanlingva. 180-paĝa verko de la
s.ama alitero, &donita de la 'organizo Segotbe 8,
Va!encia, Hispanujo. 3-a eldono. Grava argurnenta verko
pri nia afero!

Thc Way to Health (La vojo al la suno), de la sama
a►ttoro, angla eldono 59-paĝa de la ĉi-supra bre;guro, hav-
ebla ĉe la ,antoro kaj ĉe Ia eklonejo: The Vegetarian Ma-
gazine, Lewi-stou, Usono.

Faust, kiel dua evangelio: ‘komentaro Moriz
Schnitzer, eldonejo Reformverlag Warnsderf en Warns-
dorZ, Cefioslova:kujo. Geirmanlingva, broSurita gmk. 2.50,
bindita 4,—. La konatt pioniro de vegetarismo klarigas
ĉi tie la genian verkon de la poeto kaj filozofo Goethe krii
la tendencoj de vivpurigo kaj vivrefurrno, por kiuj iam
la evangelioj, ĝuste 'interpretitaj, donas direkton,
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The Menace of Chemical Warfare to Civilian Popula-
fidas, de Artbur J. Gillizn, la sekretario de la linio dc
Kemiaj Lahoristoj (The Cibernical Workers' Union, 149
Newington Causeway, Londano - S. E. 1, Anglujo), Prezo
7 pencoj. Admona broAuro kontraŭ milito, speciale  la
•einia milito kiel ininacego al civiluloj, kun -sciindaj tek-

iiikaj ,detaloj.
Happiness and Health (Felieo kaj Sano), broureto de

D-ro Josiali Oldiield pri vegetarisrmr. havebla senpage
ĉe. The Lady Margaret Ilospital. Doddington, Kent. Angl-

'nu ĉi vegctara inalsanttlejo, 'kiu de 29 jaroj estas
gvidata de D-ro ian humanaj principoj (dum
la tuta tempo de ĝia ekzisto, al neniu besto estis kaŭz-
ata sufero aŭ morto por la bezonoj de kiaj pacientoj kaj
kunlaborantoj), dissendis sian jurraporton pri 1931, pe.t-
;tate daŭrigon de -la financa helpo. La malsanulejen oni
atingas, veturi:t•te fervoje ĝis Sittingbourne, Favershani
aŭ Lenliam, kaj de tie per aŭtobuso ari

Reformblatt fiir Gestindheitspflege, germanlingva mo-
nata revuo-, e:donanto Mo•iz Schnitzer, Watrnsdorf.
adreso Warnsdorf V, Giselag.asse 1413, Norda Bohemujo,

ciosl. La -aŭgusta numero enhavas interesan kongres-
raporton kun fotoj kaj Ia paroladon de Ude.

Nachrichtenhlatt der internationalen Bewegung fiir
citristlichen Kommunismus, germana eldono. red. Pfe-
mysl Pitter, Prago X Karlin, Celakovskao 7, Ceflosl.
Prezo I •espcildkupono. La numero enhavas rapor-
tojn pri Ia kolonioj en la diversaj landoj. ankaŭ foton el
Tolstoja komunan -io en Kuzneek, Sibirio.

Der stumme Bruder (La muta frato), de Heinz Non-
veiller; eklonejo Jobannes Batun, Pfullingen en Wŭrt-
ternberg, Crertu. 27-paka bre ,Imro plena ie instruo, skrib-
ita ,pru amo kaj kompato.

La Vie Universelle, bulteno de la Internacia Biokosnia
Asocio, Sekretario Mac Say, Gourdez-Luisaint (Eirre-et-
Loir), Francujo, sciigas al :mi la morton de Pierre Lari-
vire, tiu nobla viro, kiun mi vidis antaŭ kelkaj jaroj  dum
la inaŭguro de la vege•ara maillej• „Pitagoro" en Pa-
rizo. Li eldonadis ,,Le Semeur", valoreg - an revuon kon-
traŭ milito kaj kontraŭ ĉia stultcco kaj barbareco. -Li
estis !pentristo kaj poeto, kaj dum la mallonga tempo dc
nia kunesto (ni sidis ĉe sama tablo, kune kun samideano
Houbart, la redaktanto de La Movado) min tuj frapis
spirito kaj i•teiligenteco de tiu ĉi bona viro. Cu naskikas
sufiĉe da valortiloj, por anstataŭi tiujn. kiujn la morto for-
rabas?

Sur mia vojo Mi renkontis fratojn.
kaj .la freneza Li:ree°. Ia stulta envio
malaperis antaŭ ilia Ittino.•
Kaj de tiu taga mi benas la vivon.

(P. Lariviĉre.)
Le Semeur, nova adreso: Potkesto, Fal•ise (Cal-

vad•s), Francujo.
Nettform - Rundschau (Revuo pri Novformigo), nova

adreso: Eidonejo Neuform, Berlin N. W. 7, Dorotheen-
str. .30.

Neuer Morgen (Nova Mateno), nova adreso: 13erlino-
cliarlottenburg, Grolinanstr. 52, Germ. Duomnonata ba-
talanta organo por la tuta vivreformiga movado.

Programmy kulinarnyfi kursov  (P•ogramoj dc kuir-
kursoj), eldonitaj de Ia Leningrada Sci•nce-Iligiena So-
cieto por Racia Sinnutro, unu. Gercena 11, Leningrado,
Sovjetunio. 93-patkat instrua broŝuro, ne nur programa
prezo 40 kap.

Ain Morgen einer neuen Zeit (La ailroro de nova
epoko), de D-ro Hermann GroBrnann, Weinbeine B.aden,
Friedr. Voglerstr. 26, Germ. Eldonejo Strecker SchriS-
der, Stuttgart. 103-p•ka. La aŭtoro, donante unue histo-
rian resumon, montras  da neceson de kunl•boro de ĉiuj
kaj ĉiaj homoj, sen diferenco de rasoj aŭ nacioj, kaj sal-
[amus siajn dirojn per c•tajoj laŭ Bahlt, kiu .diris: ĉiu;
estas la folioj de unu sola arbo kaj la gutoj de  unu sola
nia rego".

50 Jahre Vegetarier! (Kvindek jarojn vegetarano!),
de Ilia sarnideano D-ro Berlino-nalen-
see; 38-pola broŝuro elidonita de Reforinverlag Warns-
dorf 5-1413, C•fuisl., prezo 6 ke. Jen Win•g,a broAttreto,
kiu en •esut•igita, tre kara formo donas la gravajn teo-
riojn de nia samideano kaj sonicelano kaj samtempe sipi-
• itain armilojn por la defendantoj de niaj ideoj. Tre. in-
strua. Tiu ĉi leginda broŝuro meritas tradukon en Es-
Peranten; eble ĝin faros la alitoro mem? Ni jam ofte
atentigis pri liaj instruaj brattroj, el kiuj kebikaj aperis en
nia lingvo.

Zum Edelmenschen (Stip:. ett al la Nobla Homo!),
monataj bultenoj por la feliĉa sup•en•vo!uo de la indivi-
cluo kaj de la tuta popolo. Eldonanto Kurt Hickethier.
Ellrich Gerinanujo. Por ve•etarismo; en-
havas bonan raporton pri la 8-a int. kongr.

National Council for Animals' Welfare (Nacia Kon-
silantaro por la Bonstato de la Bestoj), Londono W. C.
2, 11 Lincoln's Illll Fields, Anglujo, eldonis grandan aron
da tre bonaj flugfolioj, el kiu iolieto „Kion ĉiu virino
devus scii" (kontraŭ la uzo de peltoj) estas speciale ri-
markinda.

Naturismo EutroftMgico (Naturismo kun ĝusta nntr-
ajo), monata hi•panlingva revuo, •irektanto Jost5 Castro.
Administra:do: Colonia "Vegetariana Eutrofol6gica, To•-
rente (Valencia), Hispanujo.

Ming und doch gut cssen inalkare, kaj tamen
bone), germanlingva 59-paka lib•eto kun tre variaj kaj
utilaj kuirreceptoj kaj receptoj per krudmankado, por
turistoj, por infanoj, eldenita de la Unuiko de socialistaj
vivreformuloj (Verband soziali•tischer Lebensreformer),
Vieno III, Ungargasse 71. Antatiparolo de Prof. D-ra
Rudolf Smola, kuracista antaŭ•arelo dc D- ro
b•im Gutmann. Prezo 1 atis•ra ŝil. K•:misiat .::donejo
Mi.Mii:•.er, View> VII.

La Vienaj Kuirmeto-doj havus bonan famon. Se oni
adaptas al ili la veg•tarajn principojn kaj la ekonomiajn
bezonojn, oni vere faras tre lalldinidan agol,i, kaj tial ni
deziras al tiu ĉi bonega libreto grande.•an disvastrgen.
Ankaŭ veget•ran•j jam spertaj trovas en la libreto bori-
venajn sugestojn.

Naturisme, Semajna revuo por borrna kulturo; eldon-
antoj D-roj llurville, Parizo 16, Rue Cinutrosa  15-bi•,
Francujo. knabon° por Francujo 50, por eksterlandaj
65 ifir. Tiu ĉi ‘bonega revuo aperas nun en plibelig•ta

De Viandomanga• al senvenena 'Dohlfrukt1 Dieto,  de
G. \V. Barnert, tradukis Karl Frtiding. Prezo Dol. 0,10.
Eldonis: Amerika Esperanto-Instituto, 124 King Street,
Maclisou, Wisconsin, Uscno. G•idilo por laŭgrada pliper-
fektigo de la dieto.

Bernat d Shaw prenas por la inatentnanIeto: 1. teleron
da .avenkaeo, duonan paunpelmon kaj. unu tason .da
„Postulu" (grenkafo). Kelkfoje li anstatailas la parnpel-
mon per oranĝo aŭ pomo.
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Esperantaj eldonaioi.

Einlŭhrung in die deutsche Sprachlehre (Enkonduko
en la germanan gramatikon), eldonejo Hartungsche Ver-
lagsdruckerei, MiinchenhofstraGe 2, Kbrŭgsberg i/Pr.,
Germanujo. Tiu ĉi libreto estas tre utila por ĉiu, kiu
konas la germanan lingvon kaj instruas fremdajn lingv-
ojn; ĉar ki donas en tre klara formo instruojn pri la ele-
inentaj gramatikaj formoj por preparo al lernado dc
fremda lingvo, speciale Esperanto. Tre ofte, instruante
Esperanton, oni spertas grandan inalfacilaĵon pro tio, ke
oni devas klarigi al la lernantoj elementan scion pri ilia
propra lingvo kaj la gramatikaj esprimoj. Cio nenecesa
estas forlasita.

La Revuo Orienta, nova adreso: Motomaĉi I — 24,
Honko-ku, "robo; Japanujo. Tre serioza, regula monata
revuo de la Japana Esperanto-Institut°.

Berna Alpfervojo: Bela faldprospekto pri. la Berna
Oberlando kun mapo, havebla ĉe Bern-LMschberg-Sim-
Plon-Fervojo, Berno, Svis.

Aŭstrio: Alloga faldprospekto kun mapo, eldonita de
ia Ministerio por Komerco kaj Trafiko, Vieno, Aŭstrujo.

BES-a Adresaro de esperantistoj en 'ĉiuj landoj, deka
eldono, 1932, prezo sfr. 1,—. Elidonejo Bohema Esper-
anto-Servo, Potŝtejn, Celicsl. Kial .tiuj apartaj eldonaioi,
per kiuj perdikas fortoj kaj mono?

Oficiala Jarlibro de la Esperanto-Movade, 20-a jaro,
1932, eld. Universala Esperanto-Asocio, 1 Tour de
Oenevo, Svisujo. Sendata senpage al ĉiuj UEA-ancd.
Praktika, utila, fidincla, kia la UEA mem! Tial nepre
subteninda.

Petro, kursa lernotlibro por laboristoj, 5-a eldono,
plene prilaborita. Sennacieca Asocio Tutmonda, 23 Rue
Boyer, P.arizo 20, Francujo. Mendu tie aŭ ĉe la Admi-
•istrejo ide SAT, Lipsio 0.27, Kolmstr. 1, Germanujo.

Prezo gmk. 1.--. Rekomendinda. Bagatelloj: malaprob-
iinda estas la uzo de akuzativo post „kontraŭ" kaj la uzo
de „aliel" anstataŭ „alie, aliiel .aŭ alimaniere". La ad-
jektiVa radiko „ali-" ne estas tabelvorteto.

La Paŝo de la jarkvino, skizoj pri socialisma kon-
struado, kompilis N. PotapCik. Centra Eldonejo de la Po-
poloj de Sovjetunio, Tutukraina Fillo en flarkova, prezo
1 rublo.

Knock aŭ La Triutnfo de Medieino, triakta komedio
de Jules Romains, Esperanta traduko de akade•iano
D-ro Pierre Corret. Eldonejo „Esperantista Voĉo" en
Jasto, Polujo. Havebla ĉe Heroldo de Esperanto, Ko-
lonjo, Brŭsseler Str. 94; prezo gmk. 1,65.

Leginte tiun ĉi bonan komedion, mi poste miris pri la
kritikoj legitaj kaj aŭditaj okaze de la p•ezentado dum
la Pariza Kongreso; ĉar krom la intereso, kiun la libro
meritas pro nomo de la verkinto kaj la famo de la tra-
dukinto en Esperantujo, la komedio estas amuza kaj in-
strua, la traduko bonega.

La Budhismo (trimonata), nova adr.: Geo. H. Yoxon,
8 Elmwood Drive, Heswall (Cheshire), Anglujo.

S. E. G., Libere', organo de Sanko-Esperantogrupo,
Dai-San-K4t(Sgakko, Kioto, Japanujo.

La tri fundamentoj de la vivo, de Petro Dynuv, eldun-
eij•  „Nova Kulturo", poŝtkesto 6, Burgias, Bulgarujo. Kun

Sfr. 1,—.
Sperta kaj Konduto, de J. Kriŝnamurti, trad. Pctro

Sto•an, eldon.ejo: Internacia Biokostna Asocio, SoWs-
Pont (Var), Francujo, ĉe J. Estour, poŝtkonto „Marseille
247-22". Prezo ffr. 3,—.

Evangelio de Homar-Kompletigo, Belisma Koopera
Kulturejo, de Okarnato-Rikiĉi, Tornioka-nntra, Suntoo-
, 1,:svizttoka-ken, Japanujo. Prezo Y. 0,25.

Arbdder-Esperantisten (La laborista esperantisto).
red. Ii. And•rsen, poŝtfa:ko 407, Oslo, Norvegujo.

La Juna Batalanto, organo de la Interna.cia Katolika
Junulara kaj Paca Movado, red. D-ro Willielm Solz-
bacher, Kolonjo-Dellbrŭck, Bensberger Marktweg 63,
Ge•m.; rimarkinda pro seriozaj, kompreneble tendencaj
artikoloj. La septembra numero enhavas disvastigindan
diron de la belga ministro P.aul Tschoffen kaj alegoriau
ludon „Kunlaboro" de Walter Mudrak, Vieno, pri Paco.
Esperanto kaj Vivrcnovigo.

Esperanto de UEA, n•nevo, Tour de l'Ile 1, Svisujo,
enhavas en sia oktobra numero tre laŭdinclan artikolon
„Cu v.aloras argumentoj?", de D-ro Edmond Privat.

Lingvo, Gazeto de Ia Esperantomovado, eldonanto
Jesuo Jitne'llez L. kaj kukolo Luno, Urbo Mcksiko. D. F.,
Apartado (poŝtfako) 2482, Meksikio. Jarabono l sfr.
Hektografita, hispane kaj esperante.

Ni volas lumen, organo de Sekcio „•i volas tamen"
Amsterdarno II Nederl. Fed. Lab. Esp. Aperas mo-
nate, adreso Amsterdamt) O, Weidenstraat 42, Neder-
lando. Hektografita bulteno.

Brazila Esperantisto., nova adreso: Rua Marechal Flo-
riano 212, R•o de Janeiro, Brazilo. Red. D-ro Carlos
Domingues.

Systematisk kurs i Esperanto (Sistema kurso de es-
peranto), de Henrik Seppik kaj Ernfrid Malmgren, eldon-
ejo: Fdrilagsibreningen Esperanto, Fack 698, Stokhohno
1, Svedujo. 88 pakoj. Prezo skr. 0.75. Tiu ĉi bonega
libreto montras la progreson en la metodo kaj en la
aranĝo de instnilibroj.

Dialogoj en Esperanto, de Einar Dahl, sama eldon-
ejo. Prezo skr. 0,50. 32-paka broŝuro kun simplaj, lingv-
instruaj diaiogoj iom bonliumoraj, taŭgaj por ekzercaj
vesperoj. Stranga estas la uzo de ,.sofo" (anstataŭ
,.benko") en parko.

La Ora Epcko, adreso poŝtfa,ko 275, I3aden (Aargau),
Svisujo, redaktanto Alfred Egg. Abono por 12 numeroj
sfr. 5,—. Pri naturismo, vegetarismo, pacilis.mo kio ĉio
sciinda.

Dia Regno, eldonanto Paul Hilbner, Quedlinburg, ^P61-
kenstr. 4, Germanujo, organo de la Kristana Esperantista
Ligo Internacia.

La tielnomata Universala Homama Asocio sendis bro-
ŝuron „La konfliktoj en Manĉurio kaj Sanbajo", kiu ne
meritas recenzoln; Ca.r tia agado, kiu defendas amasbut-
adon kaj hontindan atakon kun rabaj intencoj, ridindigas
la nomon de la asocio kaj metas makulon sur Ia aŭtoroin
tizantajn esperanton por neindaj celoj.

Antireligiulo, duonmonata, sciencmetuda organo de la
Linio Militantaj Atei'stoj en Sovj'etunio, adreso Mos-
kvo, Sretenka 10. Mallongigita resumo de la ruslingva
eldono de tiu ĉi gazeto.

Gazetservado per SO'ciaj Asekuroj,  monataj informoj
pri socia asekurado, red. Fritz Bohlmann, Berlin-Char-
lcttenburg 1, .Krumme Str. 87, Gerrnanujo. Valoraj in-
formoj; sed la redaktanto devus doni sian eldonalon al
spertulo por korekito, ĝis kiam li mem sukcesos eviti Ia
kruelajn lingvajn erarojn, kiujn 1i. faras.

Skolta Esperantista Ligo. adreso: Douglas H. Davis,
23 East Dulwich Gre>ve, Londono SE 22, Anglujo, petas
apogon flanke de ĉiuj skultaj esperantistoj kaj simpati-
antoj.
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Espetanto-Lehrbuch eldonita de Ar-
beiter-Esperante►-Bund (Laborista Esperanto-Asocio por
la germanlingvaj regiol•n, Berlino C.25, Dirckscustr. 42.
Prezo gmk. 1.—. 96-paka. Praktike aranĝita lernilo.

Minareten (La Miliardo). Goteriburgo 7, SN.reduja, re-
daktanto Einar Adamson, semajna svedlingva ilustrita
gazeto por progreso, soci•lismo, libereco. Enba.vas es-
.perantorubrikon. jarabono skr. 7,50.

La Nova Epokc, grandformata, riĉenliava d•monata
revuo de SAT, jarabono gmk. 2,50. Adr. Lipsio 0.27,
Kolinstr. 1, Gerin. •ti Parizo 20, Rue I3c.ryer 23, Francujo,
ĉsr Sennacieca Asocio Tutmonda.

L'Esperanto, duontrio•ata organo de la itala Esp.-
movado, en lingvoj itala 'kaj esp. Red. Torino, Via
Goffredo Casalis 25. Jarabono 25.--.

Mi denove admonas, kc oni ne sendu por reeenzo el-
donaĵojn, kiuj ne- rilatas al nia speciala movado; ĉar nia
modesta bultcno ne havas lokon por tiaj rccenzoj.

Kvitancoj.

Post Ia kvitancoj .en bulteno XV/2, la kasisto ricevis
jenajn pagojn aŭ informojn pri jenaj pagoj faritaj al la
landaj sekretarioj (ciferoj sen monlinuo -en gmk., nomaj
sen titoloj):

Seliiitt 1.50, GooklaH lil. 71-, Clark 3/9, Jones
Beaumont	 Blaise, (kompletige) 	 Garda, 13arrot,
Corral, Kalvo, 13odernea, ĉiu arg. p. 3.—, Delineke 3.—,
Ffavkin 2.50, Chandler 0.50, Heywood lil.  4/- , Petersen
5.—, Grundmanis sfr. 4. , Kermann 2.-- Ortt nfl. 2.- ,
Moffat	 F. Mcrrick ŝil. SI-. Andersson dol. 1.25,
I3ow ŝiil. 2/6. Dana Veget. Soc. dkr. 10.- --, Noll, Rye,
Fink-Jensen, Jensen, Schr6der, ĉitl dkr. 	 Martenscn

Mi dankas ĉiujn pagintojil kaj petas tiujn legalitIdu,
kiuj ankoraŭ ne pagis por 1932, ke ili tion faru t iij ; ĉar
mankas la rimedoj, por eltioni tiun 'ĉi numeron, kaj la el-
donanto ne povas daŭre-resti kreditanto. Kiu ne povas
pagi tukon, pagu ian sia povo. En tiu ĉi jaro la kotiz-
pago .estas pli mizera ol en la antaŭaj, kaj tio .prezentas
a?1 ni seriozan problemon.

La kasisto: 0.B.

Respondoj, iniormetd, petoj kaj deziroj.

Represo el la .,Ve•etarano" estas permesata, eĉ de-
zirata, kondiĉe ke la Vegetarano estu eitata kiel fonto.

Ne estas eble al Ia redaktanto respondi indiviidue al
ĉiu letero aŭ poltkarto ricevita. Li pagas siajn afrank-
spezojn el propra paŝo.

Mortputto: Samideano Emil Dein', Kastelsvej 21, Ko-
penhago-0, Danujo, per eirkuleroj, glurnarlwj kiel
laboras por forigo de la mortpurio, kaj kunlaborantoj do
interrilatiku kun li. La „Vegetarano" jam ofte agitis
kontraŭ mortpuno.

Admirinda libro estas tiu de Marcelle Capy: „Des
hammes passêrent" (Viroj iras kaj venas), eldonejo: Pa-
rizo, Editions du Tambourin, 142 Rue Montrnartre; pre-
zo 15 f'fr. La verkistino, kiu jam dum la milito. (Romain
Rolland citas lin en sia antatiparolo por „Au dessus de la
ruê1U") laboradis kontraŭ mensogo kaj barbareco, kreis
en tiu verko artajon, en kiu estas admirindaj kaj la arto

mem, kaj la senpatosa klara kaj bela stilo, kaj Ia volo
esp r nuda.

Tutmonda Tago por Bestoj. La Invernacia Ligo kon-
traŭ Vivisekcado kaj por la Protekto al la Bestoj (ang!a
centro: 47 Hainilton Road, Higlibury, Londono N.5) me-
morigas, ke la 4-a de Oktobro, tago de Sankta Francisko,
estas ia Tutmonda Tago por: 1. atentigi ĉie pri la suferoj
kaŭz•taj al bestoj pro sporto, komerco, amuzo kaij tiel-
nomata scienco: 2. koncentrigi 'la pensojn al la plej efikaj
rimedoj, por forigi tiajn inalbanojn; 3. varbi por agado
favore al Cillj suferantaj bestoj. Precipe grave estas, ke
ĉiuj personoj, kiuj iel gvidas la publikon, fariĝu la Voĉo
de la Senveĉuloj.

Rekomendindaj libroj en ge.rmana lingvo estas tiuj de
B. Traven: La Blanka Rozo, La kotonrikoltistoj. La
lipo de la mortontoj.

Deziras korespecindi pri demandoj pri senco de la
vivo, efiko, artistoj, artaj demandoj, scenoj kaj filmoj:
Ludmila Zajeeva, I3. Zelenovskaja 31, urbo Podeilsk, Mos-
kva Distrikto, Sovjetunio.

La libron „La vojo returne" de Remarque deziras ri-
cevi U. U. Zajcc'v, Mc:skvo 66, Lefortovskij per. 7a, kv. 1,
Sovjetunio, •nterlanke je iu rusa libro. Bonvolu atenti
tiun ĉi peton!

L.F. en K. Vi skribas: „En Veg. XV/2 mi legis ia •ro-
punon el Sovjetunio, .pri kiu mi pensas, ke ĝi povas rilati
nur al homoj, kies principaro estas .konforma al tiu de la
sovjeta rekimo. Kvankam la 160 Uniaj popoloj-nacioj laŭ

. 1.11 publikigita propono estas liberaj rilate lingvon kaj
morarcro, sendube la libereco ne ekzistas por religioj kaj
cetera mondperce•to. Sed -ĉi tio devus esti en iu v e r a
Esperantujo ! "

Eble la •ovjetanoj --- pli bone informitaj o1 ia re-dakt-
mit() — mem respondos al tiu ĉi rianarkigo.

Vi plue skribas: „Laŭ la etika principo . oni rajtus uzi
ledon, peltajon ktp. de mortinta. ne 'mortigitzi, besto, kaj
certa kvanto de tiaj produktoj sendube estas de laŭ-
nature mortintaj bestoj, ĉu ne?" Kompare je la kvanto
de produktajoj el la haŭto de perforte mortigitaj bestoj,
estas malgrandega la kvanto de produktajoj cil la haŭto
de nature anortintaj bestoj. En Hindujo ekzistas fabriko
do s-ro Das, kiu faras Stioin k. s. elkskluzive el ledo de
nature mortintaj bestoj. Tio estas ebla nur en lando., .kie
publika opinio juĝas Ia mortigon krima.

Vegetara Esperantista Kolonio en Sovjetunio: Be-
daŭrinde, malgraŭ demando farita al la sekretario de
I. V. U., la redaktanto ne ricevis informon, ĉu oni traktis
la proponon de nia amiko Brukson dum ia kongreso kaj
kun kin rezulto.

25-a litternacia Kongreso de Esperanto, Kolonjo,
29.7.-5.8.1933. Ni konsilas al ĉiuj, kiuj jam nun povas
aliki, ke ili tuj apogu la laboron de la Kongresa Komitato
per sia allko kaj pago. La adreso estas: Kolonjo, Trajan-
str. 25. Germanujo. Poltkonto „Kiiin 52". La kotizo
estas 20 gruk., sed por alikoj ĝis .31. 12.32 nur gmk. 18.
por gejtimiloj sub 17 jaroj grn1k. 5.-- (ĝis 31.12.32 gruk.
-1,50).

Por trovi vegetaran edzon aŭ edzincit,  oni turnitu
al da redaktanto de „Vegetarano", sed al la gertnana
vegetara revuo „Die Lebensreform" (Fako Leitstern),
Heidelberg, poStfako 335, Gertnanujo. Tiu ĉi fako „Leit-
stern" (Gvida Stelo) estas speciale organizita por tiu ĉi
celo.
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